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Motie "Geen asbest in de grond"
De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 3 november 2OL7

Constaterende dat:
Sinds de inwerkingtreding van de nota Bodembeheer in januari 2OL7, grond en bagger die in

Heemstede wordt toegepast in gevoelige functies geen asbest mag bevatten;
ln de nota Bodembeheer als gevoelige functies in ieder geval worden aangemerkt: moestuinen,
speelterreinen voor kinderen, scholen en aanliggend openbaar gebied waar kinderen spelen;
De gemeente in aanvulling op genoemde gevoelige functies het recht behoudt om per situat¡e te
beoordelen of sprake is van een gevoelige functie;
lndien grond of baggerspecie wordt toegepast in deze gebieden, de toepasser met chemische
analyses van grondmonsters aan dient te tonen dat de grond géén asbesthoudend materiaal
bevat.

Overwegende dat:
Landelijk een concentratienorm van 100 mg/kg wordt aangehouden als norm voor het
hergebruik van grond en bagger;
Wanneer asbest ¡s aangetoond onder deze norm, er echter wel sprake ís van asbesthoudende
grond en er toch blootstelling kan optreden wanneer de grond niet ís afgedekt;
Ook bij concentraties onder deze norm door weersinvloeden asbesthoudend materiaal aan de
oppervlakte zichtbaar wordt, wat tot ongewenst contact en maatschappelijke onrust kan leiden;
Er naast moestuinen, kinderspeelplaatsen en scholen, nog andere locaties zijn in Heemstede
waar contact kan optreden met de asbesthoudende bodem, hetgeen ook daar maatschappelijk
ongewenst ís;
Het belangrijkste risico is, dat asbestvezels uit stukjes asbest en uit de bodem in de lucht
vrijkomen, en dat die vezels vervolgens ingeademd worden;
Dit risico versterkt wordt, als op en in de grond gewerkt wordt, als paarden grond en stukjes
asbest opwoelen, als kinderen in en op de grond spelen.

Verzoekt het College:
ln de nota bodembeheer op te nemen dat partijen grond of bagger, voorafgaand aan de
toepassing, gecontroleerd worden zodat de gemeente ze kan toetsen aan de normen voor asbest
in de grond;
Te onderzoeken of het aantal locaties waarvoor de 0-norm geldt voor asbest uitgebreid kan
worden;

En gaat over

tot de orde van de dag
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